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Maribor , 23.05.2018

Zapisnik

17/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 23. maj 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

MNZ Maribor_1. članska liga_1718

Sklep št.: K - 193/1718

Odstranjeno uradno osebno Lupša Boštjan, NK Peca, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnik ekipe, se zaradi prekrška nedovoljenega vstopa v igrišče,
verbalnih žalitev igralcev nasprotne ekipe in nadaljevanja prekrška žaljenja po odstranitvi ter protestiranja, zaradi česar ga je sodnik odstranil s
tehničnega prostora (V 81. minuti je nedovoljeno vstopil v igrišče in tam žalil nasprotne igralce. Zaradi tega ga je sodnik ostranil s tehničnega
prostora. Pri tem je protestiral tudi zoper odločitev sodnika in nadaljeval s prekrškom žalitev.), za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče
kazen prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na petih (5) zaporednih tekmah.

Sklep št.: K - 194/1718

Ekipa NK Peca je na članski tekmi z NK Duplek v 24. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela šet rumenih kartonov in en rdeč karton, ki je
posledica dveh rumenih kartonov. Zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov je NK Peca, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje,
1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 €, torej skupaj 60,00 € in za rdeči karton, ki je posledica dveh rumenih kartonov, na podlagi 2. alineje
1. odstavka 22. čl. DP 25,00 €, torej skupaj 85,00 €.

MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 24. krog

NK PECA - NK Duplek, 19.05.2018

Sklep št.: K - 195/1718

Izključeni igralec Brdnik Boštjan, NK Peca, je do izdaje sklepa v suspenzu.

NK TAB Akumulator - NK gostilna Lobnik Slivnica, 19.05.2018

Sklep št.: K - 196/1718

Izključenemu igralcu Rojko Boris, ŠD Slivnica pri Mariboru, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi brezobzirne igre po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718, 17. krog

NŠ ROHO - NK AJM KUNGOTA, 19.05.2018

Sklep št.: K - 197/1718
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Izključenemu igralcu Krajnc Robi, NK Rogoza, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 67. minuti je z nogo
namerno brcnil nasprotnega igralca od zadaj v predel mečne mišiče, ko se nista borila za žogo, saj je bila le ta na drugi strani igrišča.), po 18. čl. DP,
na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah

NK Jurovski Dol - Nk Fram, 20.05.2018

Sklep št.: K - 198/1718

Izključenemu igralcu Geiser Marko, DTV Partiza Fram, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi brezobzirne igre po 18. čl. DP, na podlagi
9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št.: K - 199/1718

Izključenemu igralcu Mlinar David, DTV Partizan Fram, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška žalitve sodnika (V 85.
minuti se ni strinjal z odločitvijo sodnika in ga je pri tem vrebalno žalil.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 1. Skupina_1718, 19. krog

NK Pohorje - NŠ Dravograd, 16.05.2018

Sklep št.: K - 200/1718

Izključenemu igralcu Ferk Jan, NK Koroška Dravograd, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška pljuvanja (V 71. minuti je
po sporu z igralcem nasprotne ekipe pljunil proti igralcu. Pljunek ga ni zadel.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pisno opravičilo, obžalovanje in priznanje prekrška, ki ga je storil, ker ga je nsprotni igralec provociral in prej
nad njim storil prekršek.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor - 1. skupina_1718, 20. krog

NK MB Tabor - NK POHORJE , 20.05.2018

Sklep št.: K - 201/1718

Izključenemu igralcu Rabič Tim, NK Pohorje, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi oviranja izvedbe prostega udarca, po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 1. liga_1718, 20. krog

NK MB Tabor - NŠ ROHO, 15.05.2018

Sklep št.: K - 202/1718
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Izključenemu igralcu Frangež Urban, ŠK Rogoza, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom se zaradi prekrška v čisti situaciji za zadetek (V 72.
minuti je s prekrškom preprčil zadetek.) po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U13 Mlajši dečki MNZ Maribor - 11:11_1718, 18. krog

Nk Maribor - NK Lenart, 19.05.2018

Sklep št.: K - 203/1718

Izključenemu igralcu Furjan Alex, NK Maribor Branik, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre, po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 6100 0000 8794 367 . Zoper izrečene disciplinske
kazni je dovoljena pritožba v roku tri dni /3/ od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 69. čl. TP NZS/.O pritožbi zoper sklepe
odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ Maribor. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in priporočeno po
pošti

Disciplinski sodnik MNZM
Bojan Kitel, l.r.
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